C.A.19.06.2022 (Tamil Version)
1. அமநரிக்காயில் 6 நாத குமந்ததக்கு கரபாா தடுப்பூசி மசலுத்த அந்ாட்டு
அபசு ப்புதல் யமங்கிபள்து. ஃதஸர், நாடர்ா கரபாா தடுப்பூசிகத
ஐந்து யனது, அதற்கு கீ ழுள் குமந்ததகளுக்கு மசலுத்த ( 6 நாத குமந்ததக்கு
மசலுத்தாம்) அமநரிக்க உணவு ாதுகாப்புத் துத ப்புதல்யமங்கிபள்து.
2. யாக்கார்கள் 2023-ஏப்பல்-1-ம் ரததிக்குள் ஆதார் எண்தண மதாடர்புதடன
ரதர்தல்

அலுயர்கிடம்

மதரியிக்க

ரயண்டும்

என்று

நத்தின

அபசு

மதரியித்துள்து.
3. நாகப ராக்குயபத்து கமக ரருந்துகில் பத்த குடிநக்கள் இயசநாக
னணம் மசய்பம் யதகனில் இயச ரடாக்கன்கள் ஜூன் 21-ம் ரததினில்
இருந்து யமங்கப்டும் என்று மதரியிக்கப்ட்டுள்து.
4. திருநருகில் தநிமகத்தில் பதல்பதனாக குமாய்யமி எரியாப இதணப்பு
திட்டம் மதாடங்கப்ட்டுள்து. மடல்ி நற்றும் பம்த ரான் மரு
கபங்கில்

மசனல்டுத்தப்டும்

இந்த

ரசதய

ாதக

நாயட்டத்தில்

மதாடங்கப்ட்டுள்து குிப்ிடத்தக்கது.
5. சர்யரதச

ந

இறுக்க

யிமிப்புணர்வு

திம்

ஜூன்

18-ம்

ரததி

மகாண்டாடப்ட்டது.
6. அக்ித் திட்டத்தின் கீ ழ் ணினாற்றும் அக்ி யபர்களுக்கு
ீ
நத்தின ாதுகாப்பு
நற்றும் உள்துத அதநச்சகங்கில் 10% இட துக்கீ டு யமங்கப்டும் என்று
ாதுகாப்பு அதநச்சகங்கள் மதரியித்துள்து.
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C.A.19.06.2022 (English Version)
1. In the United States, the government has approved the vaccination of a 6-month-old baby
with corona. Pfizer has been approved by the U.S. Department of Food Safety to be
vaccinated against children aged five years and under (up to 6 months).
2. The federal government has asked voters to report their Aadhaar number to relevant
election officials by April 1, 2023.
3. It has been reported that free tokens will be issued from June 21 so that senior citizens can
travel for free on Municipal Transport Corporation buses.
4. For the first time in Tamil Nadu, a pipeline gas connection project has been launched in
Thirumurugal. The service will be available in major cities like Delhi and Mumbai and has
been launched in Nagaland.
5. International Autism Awareness Day is celebrated on June 18th.
6. The Ministry of Defense has said that Agni soldiers serving under the Agnipath scheme will
be given 10% reservation in the Union Ministries of Defense and Home Affairs.
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